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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0000050-21.2015.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante/apelado 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes 
DIOGO DONIZETE GOMES DE OLIVEIRA e RONALDO DE JESUS SANTOS.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso ministerial e 
deram parcial provimento aos recursos defensivos para reduzir as penas impostas a 
DIOGO DONIZETE GOMES DE OLIVEIRA para 19 anos de reclusão e pagamento de 20 
dias-multa, no mínimo legal, e a RONALDO DE JESUS SANTOS para 26 anos, 07 meses 
e 06 dias de reclusão e pagamento de 26 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. 
sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.  V.U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS 
SOARES DE MELLO (Presidente) e EDISON BRANDÃO.

São Paulo, 29 de agosto de 2017

CAMILO LÉLLIS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal nº 0000050-21.2015.8.26.0545

Comarca: Bragança Paulista

Apelantes: Diogo Donizete Gomes de Oliveira e Ronaldo de 

Jesus Santos 

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Juíza Sentenciante: Nicole de Almeida Campos Leite 

Colombini

Voto nº 21209

APELAÇÃO CRIMINAL  LATROCÍNIO E ROUBO TRIPLAMENTE 
MAJORADO TENTADOS  Recursos defensivos  Pretendida 
absolvição por insuficiência probatória  Impossibilidade  
Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas no decorrer 
da instrução  Confissão de um dos acusados que, sem se eximir de 
culpa, delatou o comparsa  Reconhecimento efetivado pelas vítimas dos 
acusados com os quais tiveram contato direto, somados aos demais 
elementos de convicção, que dão a certeza do cometimento dos delitos  
Depoimento de policiais aos quais se confere valor probatório  Prova 
não infirmada no decorrer da instrução  Ademais, apreensão de parte 
da 'res' em poder dos acusados  Inversão do ônus da prova – 
Condenações mantidas  Reconhecimento da participação de menor 
importância do corréu Diogo  Desacolhimento  Conduta do apelante 
que se revelou essencial para o sucesso da empreitada criminosa, 
devendo, por isso, responder pela coautoria  Pretendida redução das 
penas-base  Condutas dos acusados que extrapolaram a gravidade que 
é intrínseca aos crimes por eles praticados  Aumento que se revelou 
necessário para a reprovação e prevenção dos delitos  Mitigação da 
sanção em patamar máximo, em razão da tentativa  Impossibilidade  
'Iter criminis' percorrido pelos agentes que muito se aproximou da 
consumação, sendo mais adequada, por isso, a redução em patamar 
mínimo  Pretendido reconhecimento da delação premiada em favor de 
Diogo  Não acolhimento  Colaboração voluntária para identificação 
do coautor que deve ser eficaz por si só, não bastando mera citação a 
terceiro, com informações vagas sobre seu paradeiro  Identificação do 
corréu que decorreu de outros meios, notadamente das investigações 
policiais, sendo descabida a aplicação da benesse legal  Pretendido 
afastamento da qualificadora da restrição de liberdade do ofendido  
Descabimento  Acusados que mantiveram as vítimas reféns no interior 
do estabelecimento comercial por considerável lapso temporal, para 
garantir o sucesso da empreitada criminosa  Majorante devidamente 
configurada  Redução da fração de aumento relativo às qualificadoras 

 Descabimento  Presença de três majorantes e gravidade concreta do 
delito que autorizam acréscimo na fração determinada na r. sentença  
Afastamento das causas de aumento em relação ao crime de latrocínio 
tentado  Acolhimento  Majorantes previstas no art. 157, §2º, do 
Código Penal que não se aplicam às hipóteses do roubo qualificado pelo 
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resultado (§3º)  Precedentes  Regime inicial fechado que se mostra o 
único compatível com o 'quantum' estabelecido e com a gravidade dos 
delitos cometidos pelos agentes. Recursos parcialmente providos. 
Recurso ministerial  Pretendida elevação da pena relativa ao roubo, na 
terceira fase da dosimetria, no patamar máximo  Desacolhimento  
Roubo triplamente qualificado  Majoração de 5/12 que se revelou 
consentâneo aos fins da pena e deve ser mantido  Ausência de 
excepcionalidade nas condutas dos agentes a exigir exasperação 
superior àquela infligida na r. sentença  Recurso desprovido. 

Vistos.

A r. sentença a fls. 388/401, condenou Diogo 

Donizete Gomes de Oliveira à pena de 25 anos e 08 meses 

de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 56 

dias-multa, no mínimo legal, e Ronaldo de Jesus Santos, à 

pena de 35 anos, 11 meses e 06 dias de reclusão, também em 

regime inicial fechado, e ao pagamento de 72 dias-multa, 

ambos como incursos no art. 157, §2º, I, II e V, por cinco 

vezes, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 157, 

§3º, parte final, c.c. o art. 14, II, todos na forma do art. 69, do 

Estatuto Repressivo. 

Inconformadas, todos apelam. 

O Ministério Público pugna pela majoração da 

pena na terceira fase da dosimetria em patamar máximo 

(1/2), em relação aos crimes de roubos tentados (fls. 

428/432). 

Diogo almeja ser absolvido do crime de latrocínio 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0000050-21.2015.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO Nº 4/36

tentado, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, 

requer o reconhecimento da participação de menor 

importância; a fixação da pena-base relativa ao roubo no 

mínimo legal; a redução da expiação, em razão da tentativa, 

em patamar máximo; o reconhecimento da delação premiada, 

prevista no art. 14, da Lei nº 9807/99; o afastamento da 

majorante da restrição de liberdade do ofendido; a redução do 

aumento relativo às qualificadoras à fração mínima e o 

afastamento das causas de aumento reconhecidas em relação 

ao latrocínio ou retificação do cálculo da reprimenda neste 

ponto (fls. 434/450). 

E Ronaldo, por seu turno, busca a absolvição de 

ambos os crimes, por ausência de provas da autoria. 

Alternativamente, almeja a redução do escarmento (fls. 

474/479). 

Contrariados os recursos (fls. 451/454, 483/487, 

504/509 e 516/518), subiram os autos, tendo a douta 

Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento de 

ambos os apelos (fls. 522/524).

É o relatório.

A imputação é a de que, no dia 23 de janeiro de 

2015, por volta das 19h10, no interior do estabelecimento 

“Engenharia Barletta”, situado na Rua Santa Cruz, 286, 

Lavapés, em Bragança Paulista; os acusados, agindo em 

concurso prévio de unidade de desígnios, tentaram subtrair 

para si, mediante violência exercida com emprego de arma de 

fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas, o seguinte: 
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várias folhas de cheques da empresa “Engenharia Barletta”; 

uma furadeira elétrica, uma lixadeira da marca Dewalt, uma 

pasta arquivo e dois telefones celulares, de propriedade da 

vítima Christovam Augusto Barletta; um aparelho de telefone 

celular, da vítima Regina Diviani Pereira; um aparelho de 

telefone celular, da marca I Chlothes, de propriedade da 

vítima Adriano Alexandre de Souza; e dois aparelhos de 

telefone celular, da marca Samsung, R$ 52,00 em dinheiro e 

um cheque no valor de R$ 180,00, de propriedade da vítima 

Jonas Augusto Barletta.  

A subtração dos bens acima mencionados das 

diversas vítimas somente não se consumou por 

circunstâncias alheias à vontade dos denunciados. 

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias 

de tempo e lugar, os acusados, agindo em concurso prévio e 

unidade de desígnios, tentaram subtrair, para si, mediante 

violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de 

fogo, valores em dinheiro de propriedade da empresa 

“Engenharia Barletta”, que estavam com o funcionário 

Gervásio Gonçalves de Godoi, sendo que a subtração do 

dinheiro somente não se consumou por circunstâncias 

alheias à vontade dos agentes. Outrossim, em razão da 

violência (disparo de arma de fogo), a vítima José Trindade de 

Souza foi atingida por erro de pontaria por parte dos 

acusados, que visavam acertar o disparo na vítima Gervásio, 

sendo que sofreu ferimentos graves e somente não veio à óbito 

por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados. 

Segundo relata a denúncia, na data dos fatos os 
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acusados Diogo e Ronaldo, agindo em concurso prévio e 

unidade de desígnios decidiram roubar o estabelecimento 

comercial “Engenharia Barletta”. 

Assim, sabendo previamente que um motoboy 

entregaria o dinheiro para pagamento dos funcionários da 

empresa na data e horário supra descritos, os réus, de posse 

da arma Taurus, calibre .32, pertencente a Diogo e de outra 

arma não apreendida, utilizando-se da motocicleta Honda-

CBX 250 Twister, placas CGT-3848, de Joanópolis, foram até 

a empresa em questão. 

Chegando na empresa “Engenharia Barletta”, os 

denunciados, encapuzados e armados, renderam José 

Donizete Ferraz, Jair Teixeira e Eduardo José Silvério e 

obrigaram José Donizete Ferraz a tocar o interfone da 

empresa e identificar-se para que fosse aberta a porta. 

A funcionária Rosana Paes de Oliveira abriu a 

porta do estabelecimento, acreditando que apenas José 

Donizete Ferraz estava do lado de fora. 

Nesse momento, os réus, empunhando suas 

armas de fogo, anunciaram o assalto e empurraram José 

Donizete Ferraz, Jair Teixeira e Eduardo José Silvério para 

dentro da empresa, levando-os para uma das salas do local. O 

mesmo foi feito com Adriano Alexandre de Souza e Rosana 

Paes de Oliveira, que já estavam dentro da empresa. 

Todas as vítimas foram colocadas juntas em uma 

das salas, sendo observadas por Diogo, o qual portava uma 
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arma de fogo. Dessa forma, as vítimas tiveram suas 

liberdades restringidas para que os assaltantes pudessem 

subtrair os bens com mais tranquilidade. 

Ronaldo foi à sala de Christovam Augusto 

Barletta, proprietário da empresa, e o rendeu juntamente com 

a funcionária Regina. 

Regina Diviani Pereira e Christovam Augusto 

Barletta foram levados à sala onde estavam as demais 

vítimas. Naquele momento, Diogo jogou Christovam no chão 

e exigiu que ele abrisse o cofre, o que foi feito. 

Entretanto, como não havia dinheiro no cofre, os 

denunciados subtraíram os celulares e bens dos ofendidos e 

cortaram os fios de telefone do local, colocando os celulares e 

bens subtraídos dentro de uma mochila. 

A todo momento os denunciados perguntavam 

pelo funcionário Gervásio, o qual seria motoboy da empresa, 

afirmando que já haviam o seguido e que sabiam que ele 

estava trazendo dinheiro para a empresa.

Como o funcionário Gervásio não estava no local, 

os denunciados afirmaram que esperariam ele chegar. Assim, 

Diogo ficou com as vítimas e Ronaldo foi para o portão de 

entrada do estabelecimento, aguardando Gervásio chegar. 

Diogo ameaçou, por diversas vezes, matar 

Christovam Augusto Barletta, afirmando que ele seria o 

primeiro a morrer. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0000050-21.2015.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO Nº 8/36

Naquele momento, Gervásio já estava do lado de 

fora do estabelecimento, mas não tinha entrado, pois notou 

uma movimentação estranha dentro da empresa, já que os 

funcionários não atendiam ao telefone (uma vez que os fios 

foram cortados pelos denunciados). Gervásio olhou pela 

fechadura do portão e pode ver a motocicleta utilizada pelos 

denunciados dentro do estabelecimento. Assim, escondeu-se 

em uma funilaria localizada perto da empresa. 

Em certo momento, a vítima Jonas chegou ao 

local e entrou na empresa. Ao abrir o portão, Ronaldo pode 

ver o motoboy Gervásio do lado de fora da empresa, momento 

em que saiu da empresa e atirou contra ele, com intenção de 

mata-lo para efetivar a subtração do malote contendo 

dinheiro. Entretanto, por erro de pontaria, o tiro acabou 

atingindo José Trindade de Souza, que estava no local. A 

subtração e a morte da vítima José Trindade de Souza 

somente não ocorreram por circunstâncias alheias à vontade 

do denunciado, a uma porque a vítima visada Gervásio, ao 

perceber a situação do roubo, correu do local e a duas porque 

a vítima efetivamente atingida pelo disparo por erro de 

pontaria não morreu porque não foi atingida em local vital de 

seu corpo. 

Ao notar a movimentação, Jonas fechou o portão, 

deixando Ronaldo fora da empresa, que fugiu com uma 

motocicleta. 

Ao ver que Jonas havia entrado na empresa, 

Diogo mandou que ele fosse até a sala onde estavam as 
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outras vítimas, subtraiu seus pertences e o manteve no local, 

sob ameaça exercida com emprego de arma de fogo. 

Após a fuga de Ronaldo, Gervásio acionou a 

polícia, que chegou ao local e, ao entrar no imóvel, 

surpreendeu Diogo, o qual portava uma arma de fogo e 

estava com uma touca ninja e um capacete, segurando uma 

mochila. Ao avistar os policiais, Diogo retirou o capacete e a 

touca ninja, deixou a arma em cima da mesa e se rendeu. 

Portanto, a subtração dos vários pertences das 

diversas vítimas que estavam no interior do estabelecimento, 

cujos bens os denunciados já haviam recolhido e separado 

para levarem para si, somente não se consumou ante a 

pronta intervenção da polícia, que chegou ao local. 

No interior da mochila que estava em poder de 

Diogo foram localizados os documentos de Diogo e de 

Ronaldo. 

Dentro da empresa os policiais localizaram a 

motocicleta Twister, placa GCT 3848, de Joanópolis, que fora 

adquirida por Ronaldo pouco antes dos fatos. 

Diante da identificação de Ronaldo, os policiais 

foram à sua casa. No local, foram recebidos por sua esposa, 

que afirmou que algumas horas antes ele havia saído com 

Diogo e voltou para casa sozinho na condução de uma 

motocicleta que não conhecia e, após, saiu com rumo 

ignorado. 
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A materialidade delitiva restou comprovada pelo 

auto de prisão em flagrante (fls. 02/16), autos de 

reconhecimento de pessoa (fls. 20, 55), autos de exibição e 

apreensão (fls. 30/31, 32/34), auto de exibição, apreensão e 

entrega (fls. 35/37), fotografias do acusado Diogo (fls. 56/60), 

boletim de ocorrência (fls. 65/71), laudos periciais (fls. 

104/106, 107/109, 110/112, 145/147, 148/156, 178/181), 

auto de entrega (fls. 114), laudo de exame de corpo de delito 

da vítima José Trindade Souza (fls. 236/237), tudo em 

consonância com o demais coligido durante a instrução.

Da prova oral emerge, ainda, a certeza quanto à 

autoria.

Em solo policial, Diogo confessou a prática 

delitiva e apontou seu comparsa. Asseverou que, juntamente 

com Ronaldo, combinaram praticar o roubo no 

estabelecimento vítima, já que este tinha ciência que um 

motoboy levaria dinheiro até a empresa para pagamento dos 

funcionários. Assim, dirigiram-se ao local e, armados, 

renderam os funcionários que estavam na parte de baixo do 

estabelecimento e, sob ameaça, ordenaram que chamassem 

os outros funcionários, para que estes abrissem a porta. Em 

seguida, todos foram rendidos e exigiram que abrissem o 

cofre; no entanto, como não havia dinheiro, subtraíram os 

pertences das vítimas e tudo mais que encontraram, 

armazenando os bens em uma mochila. Ato contínuo, 

permaneceu na parte superior do imóvel, vigiando todas as 

vítimas, enquanto Ronaldo desceu para o portão para 

aguardar a chegada do motoboy. Algum tempo depois, 

escutou um tiro, não sabendo esclarecer o que ocorreu, tendo 
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conhecimento apenas da fuga de Ronaldo, sendo preso com a 

chegada da polícia (fls. 16). 

Ronaldo, por seu turno, não foi ouvido nesta 

fase, pois foragido, sendo preso quase dois meses após os 

fatos, no Estado do Rio de Janeiro (fls. 124). 

E, em juízo, Diogo ratificou a confissão 

extrajudicial (fls. 300/302v). 

No entanto, Ronaldo negou qualquer 

envolvimento nas práticas delitivas. Alegou ter emprestado 

sua motocicleta para um rapaz de prenome Jeferson, 

cunhado de Diogo, para “fazer um adianto”. Disse que havia 

acabado de chegar do serviço e emprestou a motocicleta e 

uma mochila, a qual continha documentos pessoais. Após 

aproximadamente uma hora, Jeferson lhe telefonou avisando 

da prisão de Diogo. Presenciou, à distância, o momento em 

que a polícia chegou em sua casa lhe procurando, pois seus 

documentos haviam sido localizados na mochila. Destarte, 

ligou para sua filha e avisou o ocorrido, seguindo para a casa 

de seu irmão, em São Paulo, onde permaneceu por cerca de 

15 dias. Foi aconselhado por um advogado a permanecer fora 

por alguns dias, razão pela qual seguiu para a Bahia, onde 

ficou por mais um mês. No entanto, quando retornava para 

São Paulo, foi preso no Estado do Rio de Janeiro. Aduziu, por 

fim, não saber o paradeiro de Jeferson e alegou não ter ido à 

polícia para dar sua versão sobre os fatos porque ela (a 

polícia) estava no seu encalço (fls. 303/305). 

Do confronto entre a confissão de Diogo e a 
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negativa de autoria de Ronaldo, tem-se que aquela é a que 

merece prosperar. 

Primeiro porque é a que mais se coaduna com o 

acervo probatório coligido, o que a torna totalmente digna de 

crédito e faz emergir a certeza da autoria, alicerce necessário 

ao édito condenatório.

A propósito:

“A confissão, já chamada a rainha das provas, é peça 

valiosa na formação do convencimento judicial. Toda 

vez que surgir de maneira espontânea, traduzindo a 

assunção da responsabilidade e afastada a remota 

hipótese de auto-imputação falsa, constitui elemento 

valioso para justificar a condenação”. (RJD TACRIM 

40/221).

“As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela 

sinceridade com que são feitas ou verdade nelas 

contidas, desde que corroboradas por outros elementos 

de prova inclusive circunstanciais” (RTJ 88/371).

Ademais, Diogo não só admitiu sua participação 

no evento criminoso, como também, sem se eximir de culpa, 

delatou seu comparsa de maneira coesa e harmônica com os 

demais elementos de convicção colacionados aos autos, 

revestindo-se, assim, de credibilidade suficiente a ensejar a 

condenação.

Nesse sentido, trecho de um julgado deste E. 

Tribunal de Justiça:
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“Como é cediço, a chamada do correu que não tem por 

único objetivo exculpar-se da imputação que está sendo 

irrogada, mas, antes, pelo inverso, também admite sua 

participação na empreitada delituosa, à evidência, 

ganha foro de realidade e, por isso, deve ser 

considerada digna de fé. Esta Corte já se pronunciou a 

respeito e decidiu que: '[...] A delação de co-réu, quando 

feita sem o escopo liberatório do delator, reconhecendo 

sua dose de culpabilidade na ação delituosa, é 

elemento probatório de inequívoca validade na 

formulação da convicção do Julgador, em relação à 

conduta do delatado'' (RJD 18/77). No mesmo sentido: 

'As declarações do co-réu de um delito têm valor 

quando, confessando a parte que teve no fato 

incriminado, menciona também os que nele cooperaram 

como autores, especificando o modo em que consistiu 

essa assistência ao delito' (RT 419/295)'” (Ap. n.º 

990.09.098854-1, Rel.  Roberto Midolla, 9.ª Câm. 

Crim. j. em 10.06.2010).

Lado outro, a falaciosa alegação de Ronaldo não 

encontra respaldo em nenhum elemento de convicção, 

desmerecendo, por isso, maior credibilidade. 

Vejamos. 

No interior da mochila apreendida em poder de 

Diogo, foram localizados documentos deste e de Ronaldo; 

outrossim, a motocicleta utilizada no crime foi adquirida por 

Ronaldo dias antes do roubo; ademais, como visto, Diogo o 

delatou como coautor dos delitos, não havendo dúvidas de 

que participou do evento criminoso. 
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Evidente, portanto, que mentiu ao tentar colocar 

um terceiro indivíduo no palco dos acontecimentos, o qual 

sequer logrou identificar para comprovar sua aventada 

inocência. 

Ademais, a prova oral é contundente e não deixa 

dúvidas de que os fatos ocorreram conforme descritos na 

denúncia. 

A vítima Gervásio Gonçalves de Godoi relatou que 

prestava serviços de motoboy para a empresa vítima e, no dia 

dos fatos, foi até a cidade de Atibaia para fazer um saque no 

valor de R$ 10.000,00 para pagamento dos funcionários. 

Assim, ao retornar para Bragança Paulista, seguiu 

diretamente para a empresa. No entanto, quando chegou, 

notou uma movimentação estranha no local, uma vez que o 

portão estava trancado com um cadeado para o lado de fora. 

Assim, olhando através da fechadura, avistou uma 

motocicleta preta, que não pertencia a nenhum funcionário 

do estabelecimento, com os faróis ligados. Então, dirigiu-se 

até o vizinho e tentou ligar para a empresa, mas ninguém 

atendeu. Neste instante, avistou Jonas, um dos proprietários 

da empresa, e José, outro funcionário, que também chegavam 

ao local, e lhes relatou o ocorrido. Destarte, Jonas foi até o 

portão e, assim que o abriu, foi rendido por um dos 

assaltantes. Diante disso, saiu correndo e ouviu um disparo 

de arma de fogo. Jonas, então, fechou o portão e deixou 

Ronaldo para o lado de fora. Notou que, no momento do 

disparo, Ronaldo tentou atingi-lo, pois estava com o dinheiro, 

mas acabou acertando o joelho de José. Nesse momento, ligou 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0000050-21.2015.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO Nº 15/36

para a polícia e para seu cunhado, policial militar, ocasião em 

que Ronaldo conseguiu fugir, subtraindo uma motocicleta 

que estava próxima. No entanto, Diogo permaneceu do lado 

de dentro do imóvel e foi preso. Os bens foram todos 

recuperados. Disse que fez o reconhecimento de Diogo na 

delegacia de polícia (fls. 274/277). 

Jonas Augusto Barletta declarou que trabalha em 

outro local e, no dia dos fatos, foi até a empresa vítima para 

receber. Quando chegou, notou que o portão estava trancado 

e o funcionário Gervásio, que estava do lado de fora, lhe 

relatou que havia algo estranho acontecendo. No entanto, 

achou tudo normal e abriu o portão, mas foi imediatamente 

abordado por Ronaldo que, utilizando-se de arma de fogo, 

ordenou que ficasse quieto, saindo para fora e disparando 

contra os outros funcionários, tentando atingir Gervásio, que 

estava na posse de dinheiro, mas acabou acertando José. 

Assim, fechou o portão e Ronaldo ficou do lado de fora. Após, 

Diogo apareceu, também armado, e ordenou que subisse e 

ficasse junto com os demais reféns, que estavam sentados em 

uma das salas da empresa. No entanto, a polícia foi acionada 

e Diogo tentou se misturar com as vítimas, mas foi 

identificado e preso. Acredita que as informações sobre a 

rotina da empresa foram fornecidas por algum funcionário. 

Por fim, reconheceu ambos os réus como os autores dos 

crimes (fls. 278/280). 

Adriano Alexandre de Souza contou que estava 

na empresa por ocasião dos fatos, aguardando para participar 

de uma reunião com o proprietário, quando José, funcionário, 

pediu, insistentemente, para entrar no escritório, o que foi 
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autorizado por uma funcionária. Neste momento, foram 

rendidos por indivíduos armados e levados para uma sala. 

Disse que a vítima Christovam foi agredido com um chute nas 

costas, sendo derrubado no chão. Relatou que permaneceram 

reféns por cerca de vinte minutos. Disse que um dos 

assaltantes desceu para aguardar a pessoa que chegaria com 

dinheiro. Confirmou que foram subtraídos diversos pertences 

das pessoas que estavam na empresa. Por fim, asseverou ter 

ouvido um disparo de arma de fogo e que Diogo se entregou à 

polícia logo depois (fls. 281/282). 

Chirstovam Augusto Bartella, proprietário da 

empresa, confirmou que era dia de pagamento e que, por isso, 

não costumava receber ninguém, mas acabou atendendo 

Adriano, que queria lhe mostrar um projeto. Em certo 

momento, o telefone tocou e a secretária informou que se 

tratava do “Zé do Óleo”, funcionário da empresa. Disse que o 

atenderia mais tarde, mas, diante da insistência dele, 

autorizou a entrada. Destarte, ao entrar no local, “Zé do Óleo” 

já estava rendido por dois assaltantes, que renderam todos os 

demais que ali estavam. Assustado, fez um movimento brusco 

e foi agredido por um dos roubadores com um chute, foi 

jogado no chão e teve uma arma apontada para sua cabeça. 

Todos foram levados para uma sala. Relatou que os 

ladravazes diziam que queriam dinheiro, pois sabiam que era 

dia de pagamento dos funcionários. No entanto, informou a 

eles que o dinheiro estava com Gervásio, mas disseram que 

esperariam. Relatou que, durante o assalto, foi ameaçado de 

morte várias vezes pelos réus, dizendo que seria o primeiro a 

morrer. Algum tempo depois, Ronaldo desceu para render 

Gervásio, momento em que ouviram um disparo de arma de 
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fogo. Em seguida, a polícia chegou no local e Diogo foi preso. 

Confirmou que os agentes depararam diversos pertences em 

uma mochila, mas não conseguiram levar nada. Acrescentou 

que ficaram em poder dos acusados por aproximadamente 

meia hora (fls. 283/284). 

Regina Diviani Pereira ratificou os demais 

depoimentos. Disse que estava na empresa quando dois 

indivíduos lá ingressaram e anunciaram o assalto. Confirmou 

que Christovam foi agredido pelos assaltantes, que queriam 

dinheiro, pois já sabiam que era dia de pagamento dos 

funcionários. Ressaltou que os agentes eram violentos e 

ameaçavam os ofendidos o tempo todo (fls. 285/286). 

E José Trindade de Souza também relatou que 

tinha ido à empresa para receber; no entanto, ao chegar no 

local, deparou-se com o portão trancado e o motoboy Gervásio 

do lado de fora. Gervásio lhe disse que suspeitava que a 

empresa estivesse sendo assaltada, pois estava tentando ligar, 

mas ninguém atendia. Em seguida, o filho do dono da 

empresa chegou e abriu o portão, mas foi rendido por um 

assaltante, momento em que Gervásio disse “corre, corre que 

vai atirar”, instante em que o agente, de fato, atirou, 

acertando sua perna. Mesmo atingido, conseguiu correr. 

Afirmou ter ficado com sequelas em decorrência do disparo 

(fls. 287/288).  

Registre-se que, em delitos patrimoniais, os quais 

geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da 

vítima tem forte peso, até porque raramente contam com 

testemunhas presenciais, merecendo maior destaque no 
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conjunto probatório amealhado. 

Neste sentido: 

"As palavras da vítima, em se tratando de delitos 

patrimoniais, assumem especial relevância, desde que, 

como na hipótese vertente, mostrem-se firmes, 

porquanto não é comportamento usual de quem sofreu 

um assalto incriminar alguém, sabendo ser tal pessoa 

inocente, na medida em que a vítima visa tão somente 

à punição do responsável pelo delito" (Rel. Pedro 

Gagliardi, Apel. n° 990.09.153421-8, 15ª Câm. 

Criminal, j. em 15.12.09).

Ademais, nada há nos autos que desabone tais 

relatos ou os tornem suspeitos, pois em nenhum momento 

foram impugnados ou infirmados pela defesa. 

Mas não é só. 

Rosana Paes de Oliveira confirmou que três 

funcionários foram rendidos do lado de fora da empresa, 

sendo que um deles se identificou, razão pela qual abriu o 

portão. Desta forma, os agentes também ingressaram na 

empresa e renderam todos os demais funcionários. 

Recolheram alguns pertences e, sem seguida, Ronaldo desceu 

na intenção de render o motoboy que trazia dinheiro para 

pagamento dos funcionários. Disse que permaneceram em 

poder dos assaltantes por aproximadamente meia hora. 

Aduziu que, quando Jonas chegou, o motoboy estava na porta 

e lhe disse para não entrar, pois havia uma movimentação 

estranha no local, porém Jonas abriu o portão e foi rendido 
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(fls. 288v/290). 

José Donizete Ferraz disse que assim que chegou 

na empresa, juntamente com outros dois funcionários, foram 

abordados por dois assaltantes em uma moto, que, armados, 

os renderam, sendo obrigados a tocar o interfone para 

abrirem o portão. Assim, ingressaram na empresa e 

indagaram sobre o motoboy que estava com o dinheiro. 

Colocaram todas as vítimas em uma sala e perguntaram sobre 

o cofre; em seguida, subtraíram aparelhos celulares. 

Asseverou que um dos roubadores era bastante agressivo, 

chegando a desferir um chute na vítima Christovam. Algum 

tempo depois, ouviu um disparo de arma de fogo. Afirmou que 

os agentes subtraíram seu aparelho celular, que foi 

recuperado (fls. 290v/292).

Eduardo José Silvério contou que estava 

trabalhando na parte de baixo da empresa, limpando algumas 

ferramentas, quando avistou os assaltantes entrando no local, 

ocasião em que apontaram um revólver para sua cabeça. Foi 

rendido e levado para a parte superior do imóvel, onde 

estavam as demais vítimas. Confirmou que subtraíram seu 

aparelho celular e começaram a revirar toda a parte superior 

da empresa e ficaram nervosos porque não acharam dinheiro 

(fls. 292v/293v).  

Jair Teixeira contou que estava no portão da 

empresa quando os agentes chegaram a apontaram uma 

arma para sua cabeça. Em seguida, José e Eduardo também 

foram rendidos. Queriam saber onde ficava o cofre. Confirmou 

que conseguiu ver o rosto de Diogo no momento em que 
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retirou a touca para se entregar aos policiais. Aduziu que o 

crime durou aproximadamente 25 minutos (fls. 294/295). 

Por fim, os policiais militares Valdeci Rodrigues de 

Paula, Wilson de Brito e Márcio César Honorato, em uníssono, 

explicaram que realizavam patrulhamento de rotina quando 

receberam uma ligação de outro policial, informando que seu 

cunhado Gervásio comunicando a ocorrência do roubo na 

empresa onde trabalhava. Assim, dirigiram-se ao local, onde 

encontraram uma pessoa baleada na porta da empresa. 

Populares informaram que um dos assaltantes havia fugido 

em uma motocicleta e que havia outro agente armado no 

interior da empresa. Destarte, ao ingressarem no local, 

encontraram 

Diogo encapuzado descendo as escadas, sendo-lhe dada 

ordem para que jogasse a arma; no entanto, ele não obedeceu 

e voltou para dentro. Foram ao seu encalço e quando o 

encontraram, ele estava com a mão na cabeça e deitado no 

chão. Relataram que a motocicleta utilizada no crime foi 

encontrada no local dos fatos, sendo que Ronaldo utilizou-se 

de outra motocicleta furtada. Diogo foi preso e confessou a 

prática delitiva, bem como entregou seu comparsa. 

Entretanto, ao chegarem na residência de Ronaldo, foram 

recebidos por familiares, que informaram que ele havia saído 

com um rapaz e não havia retornado (fls. 295v/297, 

297v/298v e 299/299v). 

Eis a prova dos autos. 

Como se vê, ao contrário do alegado pelas defesas, 

o arcabouço probatório é mais do que suficiente para embasar 
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a condenação, não havendo que se falar em absolvição por 

insuficiência de provas. 

Nesse passo, a confissão/delação de Diogo, os 

relatos convergentes das vítimas e testemunhas, somados aos 

reconhecimentos efetivados tanto em solo policial quanto em 

juízo, não deixam dúvidas da participação dos apelantes no 

evento criminoso. 

E, malgrado Ronaldo tenha negado os fatos e não 

tenha sido reconhecido pelas vítimas, sua participação no 

crime é inconteste, na medida em que seus documentos 

pessoais foram encontrados na mochila apreendida em poder 

de Diogo, foi apontado por este como o agente que coordenou 

toda a ação delitiva e seus familiares confirmaram aos 

policiais que ele havia saído com Diogo em sua motocicleta, 

voltado para a casa sozinho e, em seguida, tomado rumo 

ignorado.  

Não bastasse, em seu interrogatório, confirmou 

que, após os fatos, foi para a casa de um irmão em São Paulo 

e, posteriormente, para o Estado da Bahia, até ser preso no 

Rio de Janeiro. Se, de fato, fosse inocente, como alega, não 

teria se evadido do distrito da culpa logo após os fatos; ao 

revés, teria procurado a polícia para esclarecer o ocorrido e, 

assim, afastar de si as acusações que lhe recaíam. 

Portanto, diante de tão abundante acervo 

probatório, impossível cogitar-se absolvição, já que 

sobejamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas 

em relação a ambos os acusados. 
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E não há que se falar em participação de menor 

importância, como aventado pela defesa de Diogo. 

Com efeito, extrai-se da prova coligida que sua 

conduta constituiu parte essencial de uma cadeia de atos 

finalisticamente direcionados à prática da tentativa de  

latrocínio e dos roubos tentados, pois participou de maneira 

efetiva, sendo o responsável pela rendição das vítimas e 

manutenção delas sob sua guarda, auxiliando ativamente o 

comparsa na execução dos crimes, possibilitando o seu 

exaurimento.

Nesse sentido, tendo o apelante prestado auxílio 

ao comparsa e, estando tal auxílio em sua esfera de 

conhecimento, nos termos do art. 29 do Código Penal, deve 

responder também pelos crimes imputados na denúncia, em 

coautoria, não havendo espaço para o reconhecimento da 

participação de menor importância, posto que irrelevante que 

não tenha sido o responsável direto pelo disparo de arma de 

fogo que causou ferimentos graves na vítima.

A propósito: 

“A associação para a prática de crime em que a 

violência contra a pessoa é parte integrante e 

fundamental do tipo torna todos os co-partícipes 

responsáveis pelo resultado mais gravoso, nada 

importando a circunstância de ter sido a atuação de 

um, durante a execução, menos intensa que a de outro” 

(STF, RT 633/380). 
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“(...). Se os agentes iniciam a prática do ato com a 

intenção apenas de roubar, mas no curso da ação 

sobrevém a morte da vítima, mesmo que por ação de 

apenas um deles, todos incidem nas penas do 

latrocínio, sendo desinfluente o grau de culpabilidade 

com relação ao resultado morte. Teoria da cooperação 

dolosamente distinta afastada (...)” (TRF, 1ª Região, 

JSTJ 176/373). 

Evidente, nesse contexto, que, assim agindo, o 

agente objetivava, ou pelo menos assumiu o risco de produzir 

o resultado morte, o que afasta a incidência da aludida causa 

de diminuição de pena. 

Ademais, o resultado morte não é imprescindível 

à configuração do roubo qualificado previsto no art. 157, §3.º, 

segunda parte, do Código Penal.

Nos termos da Súmula nº 610 do Supremo 

Tribunal Federal, “Há crime de latrocínio, quando o homicídio 

se consuma, ainda que não realize o agente a subtração dos 

bens da vítima ”.

Partindo dessa premissa, qual seja, que o crime 

de latrocínio, crime complexo, se consuma com o resultado 

morte, independentemente do êxito na subtração, pode-se 

concluir, com tranquilidade, que se o agente logra subtrair o 

bem, porém, mesmo direcionando sua conduta à morte do 

ofendido, não obtém êxito em ceifar a vítima, configurada 

estará a figura do latrocínio em sua forma tentada.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de 
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Justiça:

“Penal. Latrocínio. Subtração consumada e morte 

tentada. Definição jurídica. Latrocínio tentado. CR, art. 

157, §3º, in fine; art. 14, II. [...]. Sendo o latrocínio um 

crime complexo, composto de duas condutas 

delituosas, a unidade jurídica do tipo não impede que, 

ocorrendo a tentativa de um e a consumação do outro, 

se configure o crime em sua forma tentada. Se o 

latrocínio se consuma com a morte da vítima, não 

ocorrendo esta por circunstância alheia à vontade do 

agente, consumando-se apenas a subtração, o tipo 

complexo do delito situa-se na sua forma tentada, 

combinando-se a regra do art. 157, §3º in fine, com o 

art. 14, II, ambos do Código Penal, pois a violência 

susceptível de provocar a morte é começo de execução 

do tipo” (RSTJ 112/298).

Vencidas tais teses, verifica-se que a condenação 

não comporta os reparos buscados pelos acusados. 

Tampouco subsistem os pedidos subsidiários 

formulados pela defesa. 

Não se vislumbra a possibilidade de 

reconhecimento da delação premiada, prevista no art. 14, da 

Lei nº 9.807/99. 

De fato, o dispositivo legal invocado prevê a 

eficácia da colaboração do acusado ou indiciado na 

investigação com a identificação dos corréus ou partícipes do 

delito: 
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“Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar 

voluntariamente com a investigação policial e o 

processo criminal na identificação dos demais co-

autores ou partícipes do crime, na localização da 

vítima com vida e na recuperação total ou parcial do 

produto do crime, no caso de condenação, terá pena 

reduzida de um a dois terços”.

Não obstante, dos documentos trazidos à 

colação, verifica-se que, embora Diego tenha declinado o 

nome do comparsa, não há nenhum elemento nos autos 

que ateste o uso de tal informação como sendo decisiva 

para a identificação dele; ao revés, os documentos pessoais 

de Ronaldo foram encontrados pela polícia dentro da 

mochila abandonada no momento da fuga, circunstância 

que possibilitou a sua imediata identificação e que afasta 

a possibilidade de reconhecimento do benefício almejado.

Não se pode olvidar que o instituto da delação 

premiada consiste em um benefício concedido ao acusado 

que, admitindo a participação no delito, fornece às 

autoridades informações eficazes, capazes de contribuir 

para a resolução do crime tais como a identificação dos 

demais coautores ou partícipes do crime, a localização da 

vítima com vida e a recuperação total ou parcial do produto 

do crime.

Todavia, na espécie dos autos, Diogo não se faz 

merecedor dessa causa geral de diminuição de pena, já que, 

como dito alhures, embora tenha indicado o nome de 

Ronaldo, não houve efetiva colaboração com a investigação 
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policial e o processo criminal, tampouco o fornecimento de 

informações eficazes para a sua localização e prisão; 

outrossim, os bens foram recuperados e devolvidos às 

vítimas graças à pronta intervenção policial, independente 

do auxílio de Diogo, o que também impede a incidência da 

benesse legal.

Sobre a questão posta em discussão, já decidiu o 

Superior Tribunal que: 

“(...) o instituto da delação premiada incide quando o 

Réu, voluntariamente, colabora de maneira efetiva 

com a investigação e o processo criminal. Esse 

testemunho qualificado deve vir acompanhado da 

admissão de culpa e deve servir para a identificação 

dos demais coautores ou partícipes e na recuperação 

do produto do crime. Na hipótese, nenhum desses 

requisitos foi obedecido pelo Acusado” (REsp n. 

1.111.719/SP, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, 

DJe 13/10/2009).

Também não há que se falar em afastamento da 

causa de aumento de pena relativa à restrição de liberdade 

dos ofendidos. 

Com efeito, para o reconhecimento da aludida 

majorante, basta que haja efetiva restrição da liberdade, 

utilizada como meio de execução do empreendimento 

criminoso ou como forma de esquivar-se da ação policial, 

não constando na norma de que a privação tenha que 

ocorrer por longo período de tempo. 
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In casu, o que se nota é que o cerceamento da 

locomoção das vítimas transcendeu a ação isolada de 

roubar, extrapolando a elementar do tipo. 

Nessa medida, da mera leitura dos relatos dos 

ofendidos, resta cristalino que tiveram eles suas liberdades 

restringidas pela ação dos agentes que, após a subtração de 

seus pertences e mediante grave ameaça exercida com 

emprego de arma de fogo, os mantiveram como reféns por 

aproximadamente meia hora, almejando subtrair, ainda, 

valor em dinheiro que estava sendo trazida por funcionário 

da empresa, circunstância da qual tinham prévia ciência, 

configurando, portanto, hipótese de incidência da causa de 

aumento prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal, que 

fica mantida. 

O mesmo se diga em relação às majorantes do 

emprego de arma de fogo e da comparsaria, que decorrem da 

prova oral acima analisada e não infirmada pela defesa. 

Aliás, a arma de fogo utilizada no crime foi 

devidamente apreendida e periciada (fls. 178/181), o que 

reforça a presença da majorante em questão.  

Condenação, portanto, inquestionável. 

As reprimendas, todavia, comportam mitigação. 

As penas-base, para ambos os delitos, foram 

fixadas em 1/6 acima do mínimo legal (04 anos e 08 meses de 

reclusão e pagamento de 11 dias-multa, para os roubos, e 23 
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anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, 

para o latrocínio); considerando-se “a alta periculosidade dos 

réus, que agiram com violência contra a vítima Christovam, 

jogando-a no chão e ameaçando-a de morte. Além do mais, o 

crime foi premeditado, pois os réus sabiam da rotina da 

empresa, e as consequências dos delitos foram graves para a 

vítima José Trindade, que possui sequelas do disparo de arma 

de fogo”. 

Pois bem. 

Os acusados, de fato, praticaram delitos 

gravíssimos que, como tal, merecem resposta penal justa e 

suficiente à reprovação de suas condutas que, in casu, 

extrapolaram as elementares dos tipos penais violados.

Nesse passo, como bem ressaltou a decisão 

monocrática, a vítima Christovam, além da grave ameaça e 

intimidação que sofreu dos agentes, foi agredida com um 

chute nas costas, jogada no chão e era constantemente 

ameaçada de morte durante o assalto, o que, por certo, lhe 

causou intenso e desnecessário sofrimento físico e moral, o 

que não pode passar incólume no momento da fixação da 

pena.  

Ademais, as sequelas físicas suportadas por José 

Trindade em decorrência do disparo de arma de fogo também 

devem ser sopesadas negativamente na primeira fase da 

dosimetria, como consequência do crime. 

Assim, andou bem a magistrada em majorar as 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0000050-21.2015.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO Nº 29/36

penas iniciais em razão da periculosidade dos agentes e das 

nefastas consequências do crime de latrocínio tentado, cuja 

fundamentação aqui fica adotada como razão de decidir. 

Na segunda etapa do cálculo, no que tange à 

Ronaldo, segundo se extrai do apenso de antecedentes, é ele 

reincidente (fls. 12/13); também incide em desfavor dele a 

agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, já que a 

vítima Christovam tinha mais de 60 anos à época dos fatos. 

Assim, bem determinado o acréscimo de 1/5 à pena inicial 

(que resultou 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 

pagamento de 13 dias-multa, para o roubo, e 28 anos de 

reclusão e pagamento de 13 dias-multa, para o latrocínio), 

que também não comporta alteração. 

E, no que toca à Diogo, concorrem as atenuantes 

da menoridade relativa e da confissão espontânea com a 

agravante relativa à idade do ofendido Christovam (art. 61, II, 

f, CP), o que fez com que suas sanções retornassem aos 

patamares mínimos (04 anos de reclusão e pagamento de 10 

dias-multa, para o roubo, e 20 anos de reclusão e pagamento 

de 10 dias-multa, para o latrocínio). 

E, na derradeira etapa do itinerário trifásico, pelas 

três causas de aumento, correta a exasperação de 5/12, já 

que reconhecido o concurso de agentes, o emprego de arma 

de fogo e a restrição de liberdade dos ofendidos. Portanto, 

neste ponto, não há como se acolher os pleitos defensivos e da 

acusação, que buscam, respectivamente, a mitigação e a 

elevação do patamar eleito na r. sentença.  
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Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

“Com o advento da Lei nº 9.426, de 24 de dezembro de 

1996, que introduziu duas novas causas de aumento 

de pena no art. 157, do Código Penal, entende-se que 

com o ingresso dos incisos IV e V no aludido dispositivo 

(art. 157 CP), as frações de aumento de pena devem 

ser remodeladas, tendo em vista que o aumento de 1/3 

até a metade deverá ser dividido por cinco. Assim, 

observando-se o mesmo critério progressivo adotado 

anteriormente, presente uma qualificadora, o aumento 

deve ser de 1/3; em se tratando de duas 

qualificadoras a elevação será de 3/8; concorrendo 

três qualificadoras o acréscimo será de 5/12; com 

quatro qualificadoras o aumento será de 11/24, e na 

hipótese de concorrência de cinco qualificadoras, o 

acréscimo deve suceder no seu patamar máximo (1/2). 

Embora não se deva trabalhar com tais números como 

se fosse uma tabela fixa, é deste critério de gradação 

axiológica que se deve partir. Um roubo cometido com 

qualificadora não é igual a um assalto perpetrado com 

2 qualificadoras, ou mais. As hipóteses revelam 

agentes com temibilidade e potencialidade 

criminógenas diferentes” (AP nº 1119107-7/Barueri, 

TACRIM/SP, Rel. Juiz Xavier de Aquino, j. 09.11.98  

sem destaque no texto original).

Assim, na hipótese de existir concurso de causas 

de aumento da pena prevista para o crime de roubo, para 

evitar tratamento igual para situações diferentes, tem a 

jurisprudência pátria sedimentado entendimento segundo o 

qual a menor fração de aumento deve ser destinada ao caso 

de apenas uma qualificadora; havendo duas, a majoração 
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deve ser de 3/8; existindo três, eleva-se em 5/12; em se 

tratando de quatro, o aumento deve ser de 11/24; e, por fim, 

verificada a concorrência das cinco causas de aumento 

previstas, o acréscimo deve alcançar o patamar máximo, ou 

seja, a metade.

Entretanto, é claro que o Juízo sentenciante não 

está adstrito à quantidade de qualificadoras para fixar a 

fração de aumento da pena, tendo em vista que, havendo nos 

autos circunstâncias que indiquem a necessidade de 

exasperação maior  tais como a superioridade numérica de 

agentes ou o grosso calibre da arma de fogo utilizada na 

empreitada -, a fração pode e deve ser elevada, contanto que 

devidamente justificada na sentença. 

In casu, a prova oral coligida indica a gravidade 

concreta do delito perpetrado pelos réus, que se valeram de 

concurso de agentes e emprego de armas para subjugar as 

vítimas e subtrair seus bens, havendo, inclusive, disparo 

durante a ação delitiva, somente não logrando êxito em 

decorrência de erro de pontaria, circunstâncias estas que 

apontam maior reprovabilidade da conduta e, por 

consequência, a necessidade de apenamento mais rigoroso. 

No entanto, a majoração máxima pretendida pela 

acusação também não encontra amparo, na medida em que 

não houve excepcionalidade das causas de aumento 

reconhecidas ou outra circunstância que justificasse tal 

elevação. 

Portanto, o aumento de 5/12 infligido na r. 
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sentença é o que mais se amolda ao caso concreto e, por isso, 

deve ser mantido, o que totalizou, nesta fase, para os crimes 

de roubo, a pena de 05 anos e 08 meses de reclusão e 

pagamento de 14 dias-multa, para Diogo, e 07 anos, 11 

meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa, 

para Ronaldo.  

Noutro vértice, assiste razão a defesa ao pleitear o 

afastamento das causas de aumento previstas no art. 157, 

§2º, I, II e V, do Código Penal, em relação ao crime de 

latrocínio. 

Primeiro porque a própria interpretação topológica 

do art. 157, do Estatuto Repressivo impede tal extensão. 

Ademais, impossível a cumulação das majorantes 

do roubo às hipóteses das qualificadoras pelo resultado (art. 

157, §3º, CP), conforme reiterado entendimento doutrinário e 

jurisprudencial: 

“(...). As “majorantes” do § 2º, porém, não se aplicam 

ao latrocínio. As causas especiais de aumento de 

pena previstas para os crimes de roubo, inscritas no 

§2º, do art. 157 do CP, não são aplicáveis em 

nenhuma das hipóteses contidas no § 3º” 

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito 

Penal, 4ª Ed. São Paulo, Saraiva, 2008). 

Ainda: 

 “(...). As majorantes do §2º do art. 157 do CP não 
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se aplicam às hipóteses do roubo qualificado pelo 

resultado (§ 3º). (Precedentes). Recurso provido para 

afastar da condenação o acréscimo decorrente das 

majorantes previstas no artigo 157, §2º, incisos 

I e II do Código Penal” (STJ, 5ª Turma, REsp 

221.695/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 

04/04/2000, DJ 15/05/2000).

Portanto, nesta fase, as penas relativas ao 

latrocínio devem permanecer no patamar anterior, vale dizer, 

28 anos de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, para 

Ronaldo, e 20 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-

multa, para Diego. 

Pelo concurso formal dos crimes de roubo, já que 

diversas foram as vítimas e; portanto, diversos os patrimônios 

desfalcados com a ação dos agentes, correta a elevação da 

expiação em ½, o que totaliza 11 anos, 10 meses e 24 dias de 

reclusão e pagamento de 27 dias-multa, para Ronaldo, e 08 

anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 21 dias-multa, 

para Diogo. 

Por fim, reconhecida a tentativa, bem 

determinada a redução mínima de 1/3, que não comporta 

alteração. 

Neste ponto, sustenta a combativa defesa ser caso 

de maior redução da expiação. 

Sem razão, contudo. 

Ficou demonstrado que os acusados chegaram ao 
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local dos fatos e abordaram três funcionários na porta do 

estabelecimento vítima, obrigando-os a tocar o interfone para 

que alguém abrisse o portão, o que foi feito. Destarte, 

ingressaram no local, renderam todos os funcionários e, 

mediante emprego de arma de fogo, subtraíram seus 

pertences, colocando-os no interior de uma mochila, sendo 

que aguardavam apenas a chegada do funcionário que trazia 

consigo um malote de dinheiro, quando a ação criminosa foi 

interrompida pela polícia. Assim, não se pode alegar, de forma 

alguma, que ainda estavam no início da execução do delito; ao 

revés, já tinham percorrido a maior parte do iter criminis, pois 

somente não lograram subtrair a res em razão da imediata 

intervenção policial.

Assim, não há que se falar em aplicação de 

redução máxima (2/3), dado o avançado itinerário delitivo já 

percorrido pelos agentes no momento em que foram 

abordados. 

Isso porque, quando se trata de tentativa, 

observa-se o percurso do iter criminis, de tal maneira que, 

quanto mais se aproxima da consumação do delito, menor 

será a redução da pena. 

A propósito, oportuna é a lição do doutrinador 

Guilherme de Souza NUCCI: 

(...) o juiz deve levar em consideração apenas e tão 

somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior 

será a diminuição quanto mais distante ficar o agente 

da consumação, bem como tanto menor será a 

diminuição quanto mais se aproximar o agente da 
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consumação do delito. [...] Trata-se de uma causa de 

diminuição obrigatória, tendo em vista que se leva em 

conta o perigo que o bem jurídico sofreu, sempre 

diferente na tentativa se confrontando com o crime 

consumado ("Código Penal Comentado", Editora 

Revista dos Tribunais, 2010, 10ª edição, p. 187).

Bem determinada, assim, a mitigação mínima, 

que deve ser mantida.

Desta feita, aplicando-se o percentual mínimo de 

1/3 imprimido na r. sentença, as penas resultam em 05 

anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 14 dias-multa 

(roubos tentados) e 13 anos e 04 meses de reclusão e 

pagamento de 06 dias-multa (latrocínio tentado) para Diogo; 

e 07 anos, 11 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 

18 dias-multa (roubos tentados) e 18 anos e 08 meses de 

reclusão e pagamento de 08 dias-multa (latrocínio tentado) 

para Ronaldo. 

Presente o concurso material de crimes, com 

fulcro no art. 69, do Código Penal, ficam os acusados 

definitivamente condenados às seguintes penas: 

Diogo Donizete Gomes de Oliveira: 19 anos de 

reclusão e pagamento de 20 dias-multa; 

Ronaldo de Jesus Santos: 26 anos, 07 meses e 

06 dias de reclusão e pagamento de 26 dias-multa. 

O regime inicial não poderia mesmo ser outro que 

não o fechado, dado o quantum de pena, superior a 08 anos, e 
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a gravidade real dos fatos, nos termos acima alinhavados.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento 

ao recurso ministerial e dou parcial provimento aos 

recursos defensivos para reduzir as penas impostas a 

DIOGO DONIZETE GOMES DE OLIVEIRA para 19 anos de 

reclusão e pagamento de 20 dias-multa, no mínimo legal, 

e a RONALDO DE JESUS SANTOS para 26 anos, 07 meses 

e 06 dias de reclusão e pagamento de 26 dias-multa, no 

piso, mantida, no mais, a r. sentença recorrida, por seus 

próprios fundamentos.  

   CAMILO LÉLLIS 

          Relator
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